JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR.119 /2016
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Proiectului Tehnic şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru Reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe din municipiul
Vulcan în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 106/8612/19.10.2016 întocmită de
Primarul municipiului Vulcan , dl. Gheorghe Ile, prin care se propune aprobarea Documentaţiei de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
Reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe din municipiul Vulcan în cadrul Apelului de proiecte POR
2014 – 2020 – Axa Prioritară 3
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 110/8613/2015, raportul Direcţiei Tehnice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 110/8614/2016, avizul
comisiei de specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură ” înregistrat sub nr. 146
/8615 /2016 și avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină ”, înregistrat sub
nr. 158/8615/2016, de pe lângă Consiliul local
Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului
de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul
locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, litera d) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. (1) Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Proiectul Tehnic şi
Indicatorii tehnico-economici pentru Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de
căldură pentru cetăţeni”, Bloc T, Str. Fântânelor, nr.1:
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) – 866,57527 mii lei din care C+M: 734,75640 mii lei
- Durata de realizare: 7 luni
- Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): Suprafaţa totală desfăşurată: 2818,05 mp; valoare investiţie:
866,57527 mii lei; total investiţie 0,30750 mii lei/mp
- Alţi indicatori specifici: economie de energie: 301,697 MWh/an; economie de CO 2 : 28,47 kgCO 2 /m2an
Nr. apartamente – 38
(2) Descrierea sumară a investiţiei propuse, detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor
acestora, sunt prevazute în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, anexă care este asumată de
proiectant.
ART.2. (1) Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Proiectul Tehnic şi
Indicatorii tehnico-economici pentru Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de
căldură pentru cetăţeni”, Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41:
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) – 1166,11355 mii lei din care C+M: 989,48664 mii lei
- Durata de realizare: 7 luni
- Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): Suprafaţa desfăşurată: 3921,97 mp; valoare investiţie:
1166,11356 mii lei; total investiţie: 0,29732 mii lei/mp

- Alţi indicatori specifici: economie de energie: 326,289 MWh/an; economie de CO 2 : 23,98 kgCO 2 /m2an
Nr. apartamente – 47
(2) Descrierea sumară a investiţiei propuse, detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor
acestora, sunt prevazute în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre, anexă care este asumată de
proiectant.

ART.3. (1) Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Proiectul Tehnic şi
Indicatorii tehnico-economici pentru Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de
căldură pentru cetăţeni”, Bl. D 5, Bd. Mihai Viteazu, nr.10:
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) – 1435,65506 mii lei din care C+M: 1220,00340 mii lei
- Durata de realizare: 7 luni
- Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): Suprafaţa desfăşurată: 5557,32 mp; valoare investiţie:
1435,65506 mii lei; total investiţie: 0,25833 mii lei/mp
- Alţi indicatori specifici: economie de energie: 715,829 MWh/an; economie de CO 2 : 30,71 kgCO 2 /m2an
Nr. apartamente – 72
(2) Descrierea sumară a investiţiei propuse, detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor
acestora, sunt prevazute în Anexa nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre, anexă care este asumată de
proiectant.
ART.4. (1) Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Proiectul Tehnic şi
Indicatorii tehnico-economici pentru Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de
căldură pentru cetăţeni”, Bl. D9, Str. Nicolae Titulescu, nr.69 A:
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) – 1379,61371 mii lei din care C+M: 1169,47776 mii lei
- Durata de realizare: 7 luni
- Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): Suprafaţa desfăşurată: 5557,32 mp; valoare investiţie:
1379,61371 mii lei; total investiţie: 0,24825 mii lei/mp
- Alţi indicatori specifici: economie de energie: 733,928 MWh/an; economie de CO 2 : 30,72 kgCO 2 /m2an
Nr. apartamente – 72
(2) Descrierea sumară a investiţiei propuse, detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor
acestora, sunt prevazute în Anexa nr. 4 la prezentul proiect de hotărâre, anexă care este asumată de
proiectant.
ART.5 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan, Direcţiei economice, Direcţiei ADPP, Arhitectului şef, Compartimentului Cadastru
Agricultura şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 27.10.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru” și 1 vot „abținere
”

